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Ranualta kotoisin oleva Au-
lis Karjalainen, 66, syntyi 
Simojärven rannalla sijait-
sevaan maalaistaloon. Per-

heessä oli yhteensä kuusi sisarusta. 
300 hehtaarin maitotilalla oli metsää, 
peltoa ja eläimiä kuten lehmiä, sikoja 
ja hevonen. Tilan mailla oli myös 
hiekkamonttuja.

”Lapsuudessa ihmisarvo tuli työnteosta ja ahkeruudesta”

Talonmies-vaimon apurina
Aulis Karjalainen hoitaa antaumuksella 
kolmen kerrostalon asunto-osakeyhtiötä 
Helsingin Munkkiniemessä yhdessä 
talonmies-vaimonsa Hellevin kanssa. 

Karjalainen muistelee hyväntuu-
lisesti lapsuuttaan.

Auliksella tapahtuvat kaikki 
työt ripeästi. Hieman kärsimät-
tömänäkin luonteena hän ei siedä 
viivyttelyä. 

Penäänkin Aulikselta, mistä 
hänen kova työnteon tahtinsa ja 
vankkumaton työmoraalinsa tulee.  

– Se on synnynnäinen hulluus, 
Aulis naurahtaa. Mutta myöntää 
vakavoituen heti perään, että 
varmaan se kumpuaa vanhem-
pien esimerkistä ja lapsuustalon 
työnteon kulttuurista. 

– Ihmisarvo tuli työnteosta ja 
ahkeruudesta. Asenne oli se, että 
laiskoja ei elätetä. 

Parkettitöitä ja 
rakentamista

18-vuotiaana Aulis ajoi kuor-
ma-autokortin ja muutti samana 
vuonna 1973 Helsinkiin. Vuonna 
1984 hän muutti takaisin pohjoi-
seen lähemmäs kotikontujaan Ro-
vaniemelle. 

Miksi takaisin?
– Elämä täällä oli stressaavaa. 

Olin työnjohtajana parkettiliik-
keessä. Työntekijöitä oli 17, ja 
välillä heillä oli rokulipäiviä, ja 
asiakkaat kyselivät, milloin työ 
on valmis. Se oli myös kovaa 
hommaa, kun hiomakoneet ja 
tarvikkeet piti kantaa kerroksiin. 

Rovaniemelläkin hänellä oli 
oma parkettiyritys. Kaupungista 
löytyi myös tuleva vaimo Hel-
levi, jonka kanssa Aulis palasi 
pääkaupunkiseudulle Vantaalle 
vuonna 1999.

Hellevi Karjalainen vastaa erityisesti kolmen talon taloyhtiön 
siivouksesta, mutta monia muitakin tehtäviä kuuluu 
talonmiehen työhön. Harrastuksille, kuten syntikan soitolle 
talon kerhotilassa, sukankudonnalle ja puutarhanhoidolle 
mökillä jää niillekin aikaa. Kuvassa hänen kädessään on 
väline voikukanpoistoon.

Aulis ja Hellevi Karjalainen muodostavat hyvän 
tiimin ja työnjako toimii munkkiniemeläisen 
taloyhtiön talonmiespariskuntana. Avant on 

tehokas työkalu kiinteistönhoidon töihin.

– Isännöitsijän 
kanssa on tultu 
hyvin juttuun. Sain 
heti alussa hankkia 
työkalut ja uudet, 
kun ne kuluivat. 

Aulis teki moninaisia remont-
titöitä ja vesivahinkorjauksia, 
rakensi Kirkkonummelle Pork-
kalanniemeen pienellä porukalla 
pari huvilaakin. 

Aivoinfarkti kuitenkin py-
säytti työt ja tekevä mies joutui 
sairaseläkkeelle. Kuntoutus vaati 
pitkään sekä kävelyn ja puheen 
uudelleen opettelua, mutta nyt ta-

– Kyllä siellä töitä tehtiin. 
Hiekkaa ajettiin kyläläisille 
traktorilla heti kun kytkimen 
jaksoi pohjaan painaa. Talvet 
ajettiin traktorilla puita. Maa-
talossa piti aina tehdä kaikkea. 
Naapurit olivat sanoneet, että 
pikkuisen näkyi päätä, ja trak-
tori vaan meni eteenpäin, Aulis 
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pahtumasta ei juuri merkkejä näy. 
Lähimuisti vain hieman pätkii.

Kymmenen vuotta Karjalaiset 
ovat asuneet nykyisessä Munk-
kiniemen asunnossaan, missä 
vaimo Hellevi teki työsopimuk-
sen sivutoimisen talonmiehen 
toimesta. Aulis avustaa monissa 
töissä, kuten nurmikonleikkuussa, 
lumitöissä ja hoitaa kiinteistön-
huoltoon liittyviä töitä.

– Siinä ei ole ongelmaa, että 
minä olen talonmies, vaikka mo-
nesti asukkaiden oletus onkin se, 
että Aulis on talonmies, ja varsin-
kin naisasukkaat kysyvät helposti 
häntä, Hellevi kertoo.

– Minä olen talonmiehen mies, 
Aulis naurahtaa.

Hellevin vastuulla on As Oy 
Kivitorpantien kolmen talon sii-
vous. Siinäkin riittää tekemistä. 
Lisäksi hän hoitaa tavarantilauk-
set, saunavuorot, nimitaulun ja 
viestintään liittyvät asiat.

Eduskunnan siivooja 
alkoi talonmieheksi

Hellevi on kotoisin Kuusamosta 
seitsemän sisaruksen perheestä. 
Auliksen kanssa he kerkesivät 
asua tovin myös Kalle Päätalon 
maisemissa Taivalkoskella. 

Hellevi tuli kiinteistöalalle 
ravintola-alalta. Hän suoritti lai-
toshuoltajan ammattitutkinnon ja 
oli virassa valtiolla kymmenen 
vuotta Eduskuntatalossa siivoo-
jana. Työ tapahtui aamulle kello 
6 ja 11 välisenä aikana. 

– Se on hieno talo ja hienot 
tilat. Puhemiehen ja päämisterin 
pöytiä pyyhin. Se oli upea työ-
paikka ja valtion edut. Oli parhaat 
mahdolliset välineet ja kaikki 
mahdolliset siivouskoneet. Kun 
vaihdoin viran talonmiehen toi-
meen, siivous oli minulle tuttua. 

Hellevi on tykännyt myös ta-
lonmiehen työstä. Työ on itsenäis-
tä, jossa saa määritellä työajat.

– Isännöitsijän kanssa on tul-
tu hyvin juttuun. Sain heti alussa 
hankkia työkalut ja uudet, kun ne 
kuluivat. 

Auliksen ehtona talonmiestöi-
hin tulolle oli se, että sai hankkia 
työkoneen, koska raskas työ on 
häneltä kielletty. Hän osti Avan-
tin, jolla moninaiset pihatyöt hoi-
tuvat kätevästi kesällä ja talvella. 
Taloyhtiö maksaa kuukaisittain 
tietyn summan koneen käytöstä. 

Isännöitsijä luottaa 
pariskuntaan

Aulis on ahkera mies, joka viihtyy 
puuhastelun parissa. Hän voi teh-

dä työt omaan tahtiinsa ja oman 
aikataulunsa mukaan.

– Kun jäin eläkkeelle, ei osaa 
olla, ettei tee mitään. Alku oli har-
joittelua, mutta hyvin on mennyt. 

Auliksella on taloyhtiössä pal-
jon myös valvojan tehtäviä, kun 
vuonna 1957 valmistuneessa ta-
lossa on tehty remontteja. Ikkunat 
on uusittu ja julkisivut rapattu. 
Talot ovat kauniissa kunnossa.

– Isännöitsijä luottaa. Kun ta-
lossa oli putkisaneeraus, vedettiin 
uudet sähköt, vesiputket ja viemä-
rit pari vuotta sitten, valvoin niitä. 

Tosin putkiremonttiin tuli mut-
kia matkaan, kun urakoitsija myi 
yrityksen kesken kaiken, ja uuden 
yrityksen kanssa oli ongelmia, 
kun miehet vaihtuivat kesken 
työn. Lopputulos oli kuitenkin 
lopulta hyvä. 

– Putkiremontin jälkeen 
isännöitsijä sanoi, että voimme 
hankkia mitä haluamme, mutta 
yritimme olla aika maltillisia, 
Karjalaiset toteavat. 

Putkiremontin jälkeen Auliks-
en työt hieman vähenivät, kun 
putkitukokset loppuivat, eikä 
enää tarvinut tilata putkiliikettä 
rassailemaan putkia auki.

”Niin metsä  
vastaa...”

Asukkaiden kanssa talonmies-
pariskunnalla menee mukavasti. 
Asukkaita on ”vauvasta vaariin”, 
vielä joku alkuperäinenkin asu-
kas.

– Eilen viimeksi asukas kehui, 
että heillä on aarre talonmiehe-
nä. Entinen talonmies valitti, että 
talossa asuvat yli 80-vuotiaat 
sisarukset ovat hankalia, mutta 
meille he toivat kukkia. Niin 
metsä vastaa kuin sinne huutaa, 
Hellevi toteaa.

Hellevin mielestä asukkaille 
tuo turvallisuutta se, että talossa 
on talonmies – ja samalla tietoi-
suus siitä, että voi lähestyä talon-
miestä, jos jotain hätää tulee. 

– Sellainen kiva puoli tässä 
työssä on myös, että taloyhtiön 
lapset tuovat paljon iloa, kun he 
ovat aina kiinnostuneita siitä, 
mitä tehdään. Myös he ilahtuvat 
kovasti nähdessään talkkarin. 
Vanhemmat joutuvat hankkimaan 
heillekin samoja ”työkakuja” kuin 
talonmiehellä. Tulevat välillä 
avuksi muun muassa ruohon-
leikkuuseen omalla leikkurilla, 
Hellevi iloitsee. n

Jouni Suolanen

Venesatamassa syntyy monenlaista
 n Aulis Karjalainen tekee 

usein lenkin Munkkiniemestä 
kävelymatkan päässä sijait-
sevaan Pikku Huopalahden 
venekerhon venesatamaan, 
missä hänellä on vene. Aulis 
toimii venekerhossa telakka-
mestarina. 

Telakkamestarina hän 
hoitaa ja valvoo erityisesti 
talvisäilytysaluetta, missä 
talvehtii runsaat 40 venet-
tä. Kesäisin veneet ovat ve-
dessä satamassa, missä on 
noin 65 venepaikkaa. Sata-
massa sijaitsee myös vanha 
Tapanilan aseman rakennus, 
joka siirrettiin Pikku Huopa-
lahden rakentuessa alueen 
asukastaloksi. Venekerholla 
on tukikohta viihtyisässä hir-
sitalossa.

Aulis on tehnyt ja rakenta-
nut paljon talvisäilytysalueella 
ja satamassa. Puusepänkou-
lunkin käynyt mies on muun 
muassa tehnyt hyllyt varas-
torakennukseen, kanoottite-
lineet, ja viimeisimpänä ovet 
jätekatokseen. Töissä ei hä-
nellä kauaa nokka tuhise.

Hän on vetänyt vesijohdot 
talvisäilytysaitaukset perälle, 
jolloin vesipisteitä on kolme, 
ja samoin teetättänyt sähkö-
pisteet alueen perälle. Hän 
siistii pensaat ja puut. Veneet, 
alue ja varasto pysyvät hy-
vässä järjestyksessä monine 
työkaluineen ja välineineen. 

Venekerhon pitkäaikaisena 
puheenjohtajana ja Auliksen 
työskentelyä alusta asti seu-
ranneena voin todeta, että 
harvassa lienevät hänen kal-
taisensa pyyteettömät tekijät. 
Hän viihtyy venekerhon tilai-
suuksissa ja porukoissa ja on 
mukana myös hallituksessa.

– Olen liukkaudesta kuului-
sa. Teen ennen kuin esimie-
hiltä tulee käsky. En kestä 
sitä, etteivät asiat tapahdu, 
ahkera mies myöntää.

Aulis huolehtii myös Pik-
ku Huopalahden matalasta, 
aikoinaan ruovikkoon ruo-
patusta veneväylästä. Poijut 
pysyvät paikoillaan ja talvella 
rikkoontuneen poijun tilalle il-
mestyy pian uusi. 

Kaikille hyödyllinen ”har-
rastus” Auliksella on veteen 
heitettyjen pyöränraatojen 
naaraus magneetilla. Niitä on 

löytynyt pohjasta jo kymmen-
kunta mutaista pyörää, pot-
kulautaa ja jopa pesukoneen 
runko. Romua on erityisesti 
laiturialueella, mutta myös 
Paciuksenkadun sillan edus-
talla, mistä hän löysi tänä 
keväänä kaksi pyörää. Ne 
olisivat osuessaan tehneet 
hallaa veneiden potkureille. 

– Yhdessä kohtaa laitu-
rin vieressä oli neljä pyörää 
päällekkäin. Pyörät painavat 
paljon, kun ne ovat mudassa 
kiinni. Magneetti pitää saada 
niiden taakse ja pikku hiljaa 
nostaa. Tarkoitus on jatkaa 
raatojen etsimistä, Aulis ker-
too. JS.

Aulis hoitaa myös 
esimerkillisesti 
telakkamestarina 
Pikku 
Huopalahden 
venekerhon 
satama-aluetta.

Aulis laskemassa Avantillaan Kalervo Tolppasen kalavenettä veteen. 

Aulis Karjalainen teki käden käänteessä ovet jätekatokseen 
Pikku Huopalahden venekerhon talvisäilytysalueella.

Liike- ja muut julkiset tilat 
Toimisto- ja teolliset tilat 
Huoneistoremontit

Julkisivut ja parvekkeet 
voi tehdä myös talvityönä.

Ammattitaidolla jo vuodesta 1989 alkaen.

Maalaus ja Saneeraus
Jarmo Pakarinen Oy

KYLÄSAARENKATU 7 B 00580 Helsinki

Osmo Lempinen 0400-430412 
Toimisto 09-7732400 
Fax 09-7734232

Sähköposti jarmo.pakarinenoy@kolumbus.fi 
www.jarmopakarinenoy.fi

Magneetti on 
löytänyt lastenpyörän 
satamalaiturin edestä. 
Puoshakan avulla 
hivuttamalla mutaan 
vankasti jumittunut 
pyörä nousi vedestä. 
Pyörä on ollut vedessä 
kauan, kun renkaiden 
pinnat ovat syöpyneet 
pois. 


